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IPL VOOR PIGMENT 
OF COUPEROSE

VOOR NA

IPL staat voor Intense Pulsed Light en werkt met 
hoogenergetische stralen. Het licht wat op de 
huid komt wordt omgezet in warmte zodra het in 
contact komt met bijvoorbeeld pigment, haarzak-
jes of bloedvaatjes. Bij deze behandeling gaat het 
om de rode bloedvaatjes en pigmentatie. Door 
deze warmte stollen de bloedvaatjes en vergruist 
het pigment. In de dagen na de behandeling 
ruimt het lichaam dit vervolgens zelf op. Het 
uiteindelijke resultaat is een egalere en gezonde 
huid.

Te verwachten resultaat 
Ongeveer 2 tot 4 weken na de eerste IPL-behan-
deling zult u merken dat de diffuse roodheid, 
couperose en/of pigmentvlekken zijn verminderd. 
Gemiddeld zijn er vaak zo’n 3 tot 6 behandelin-
gen nodig voor het gewenste resultaat. Dit hangt 
echter helemaal af van de behandelindicatie. Tus-
sen iedere behandeling zit ongeveer 4 weken en 
bij elke vervolgafspraak zal de huidtherapeut het 
resultaat met u evalueren. Het is belangrijk om 
u bewust te zijn van het feit dat couperose en pig-
mentvlekken naar verloop van tijd terug kunnen 
keren. Het resultaat kan mooi onderhouden wor-
den met gebruik van de juiste huidverzorging en 
het dagelijks smeren van een hoge zonbescher-
ming. Een jaarlijkse onderhoudsbehandeling is 
soms gewenst. Dit is niet schadelijk voor de huid.

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over 
IPL behandelingen op
www.iet-skin.nl
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Prijzen

Spider naevus  v.a. € 75,-
Neus   €  80,-
Kin   €  80,-
Wangen   € 140,-
Neus en gedeelte wangen € 140,-
Neus en wangen   € 170,-
Neus, wangen en kin   €  190,-
Hele gelaat       €  230,-
Hele gelaat en hals   € 350,-

Decolleté kleine zone   €  150,-
Decolleté grote zone   €  230,- 
1-5 pigmentvlekken   €  105,-
5-10 pigmentvlekken   €  130,- 
10-20 pigmentvlekken  €  155,- 
20-40 pigmentvlekken   €  180,- 
40-60 pigmentvlekken   €  210,- 

VOOR DE BEHANDELING

Tijdens het intakegesprek vraagt de huidthe-
rapeut naar uw medische voorgeschiedenis en 
algemene gezondheid. Voor u de behandeling 
ondergaat dient u rekening te houden met een 
aantal zaken, zoals geschiktheid voor de behan-
deling, zonblootstelling, de voorbehandeling van 
de huid en leefstijl adviezen. De huidtherapeut zal 
deze voorwaarden met u bespreken.  

DE BEHANDELING

Voor de behandeling van start gaat reinigt en 
desinfecteert de huidtherapeut uw huid. Uw 
ogen worden afgedekt met een beschermende 
bril. Vervolgens wordt er een dun laagje gel 
aangebracht en wordt de behandelkop op 
de huid geplaatst. De lichtflitsen voelen als 
warme prikjes. Veel mensen omschrijven het 
gevoel als elastiekjes die tegen de huid aan 
wordt geschoten. Dit kan als gevoelig worden 
ervaren maar is gelukkig van korte duur. Na de 
behandeling wordt er een kalmerende crème 
en een zonbescherming aangebracht. De huid 
kan eventueel goed gecamoufleerd worden met 
Lycogel®. Dit camouflageproduct is speciaal 
ontwikkeld om na behandelingen als deze 
aangebracht te worden. Vraag de huidtherapeut 
om meer advies.

NA DE BEHANDELING

Na de behandeling oogt de huid roder en licht 
gezwollen, met name rondom de ogen. Het voelt 
een beetje als een zonnebrand. Pigmentvlekken 
kleuren donkerder en kunnen daardoor meer 
zichtbaar zijn in de dagen na de behandeling. 
Het herstelproces ligt meestal tussen de 3 à 5 
dagen. Dit verschilt van persoon tot persoon. Het 
is belangrijk om na de behandeling niets te doen 
wat voor druk of warmte in uw gezicht zorgt, 
zoals sporten. Dit heeft te maken met het feit 
dat de vaatjes nog moeten worden opgeruimd 
door het lichaam. De huidtherapeut zal dit met 
u bespreken. Tot slot is het belangrijk dat u 
dagelijks een zonbescherming draagt en zoveel 
mogelijk uit de zon blijft gedurende 4 weken na 
de behandeling.


